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I sommer har det 
vært mye veteran-
biler på veien. Det 
dukker opp nye 
gamle biler stadig 
vekk! 

.  
Som sagt, når det dukker opp invitasjon til garasjebesøk 
livner det til i redaktøren.  Da treffer jeg folk av den gamle 
sorten. Det skal sveise og skrues. Og dette tror jeg 
medlemmene liker å få i bladet. Ta kontakt med meg om 
miljøer som kan være kjekt for oss andre å få vite om. 
 
Denne gangen har jeg besøkt brannbilklubben i nye lokaler 
i Oftedal. Her gikk det mye i rødt og hvit. En av bilene, av 
merket ” White” var den brannbilen som i femtiårene 
kjørte inn i en husvegg i Kongsgaten og 1 brannmann 
mistet livet.  
 
Igjen har vi tatt med reiseskildringer og reportasjer fra 
treff. Og på side 20 er det som vanlig tunge kjøretøy. 
Bildet er tatt av redaktøren på Wee museet i Aksdal. 
 
Vi er nøye med hvem som har tatt bildene som kommer i 
bladet. Og i forrige nummer kom vi i skade for å utelate 
navnet på fotografen til det øverste bilde bak på side 20.  
Det skal være Tommy Pedersen. 
 
Nå nærmer det seg jul og det er igjen tid for julebord på 
Sola. God Jul –hilsen redaktøren og redaksjonen 
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Redaktørens ord 

I Gamle dager  
Nyrestaurert BMW 1936 modell, redaktøren til høyre 
Foto: Harald Bergsagel  tidligere eier av sykkelen. Nå solgt til samler.                             
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Klubben fyller 40 år neste år og vi skal i den anledning ha 
stor fest på Sola. Se innbydelse nedenfor. Vi skal også gi ut 
et utvidet Spilehjul med oppsummering av de første 40 år, 
her trenger vi deres hjelp med gode historier, bilder etc. 
Vil også med oppfordring fra museumsbetjeningen få 
minne om at alle priser på menyen i kafeen også gjelder 
medlemmer. 
Styret vil få ønske alle medlemmer med familier en gledelig 
jul og et godt nyttår! 
Ellers så møtes vi på våre medlemsmøter eller på museet på 
søndagene. 
 
Med gammelbil hilsen Odd Arild 

 

 

JUBILEUMSFEST 1.MARS 2014 kl.1900 
Klubben fyller 40 år neste år og Rogaland Bilmuseum fyller 20 år. Vi vil i den anledning invitere til stor jubileumsfest på 
Quality Airport Hotell, Sola. Datoen er satt til 1.mars 2014 kl. 1900. Festen er åpen for alle medlemmer med følge. Vi vil 
servere en stor buffet med varme og kalde retter, samt dessertbord. Vi har bestilt stort lokale så her er det plass (vi har plass 
til mellom 150-300 personer) til å spise og danse for de som måtte ønske dette. Musikk hele kvelden. Prisen er satt til kun kr 
200,- per.pers. (eksklusiv drikke). Vi trenger bindende påmelding innen 20.januar 2014. Betaling skjer til konto 
8160.11.52762, husk å merke med navn og antall personer. For de som ønsker overnatting så kan hotellet tilby følgende: 
Enkeltrom kr 790,- og dobbeltrom kr 890,- Oppgi bookingkode 324325 ved bestilling på q.stavanger@choice.no eller tlf. 
51942010 

Påmelding innen 20.januar 2014 til post@gammelbilen.no eller Trond på mobil 48364170 og Odd Arild på mobil 45416436 

Formannens ord 

Hei alle gammelbilens venner!                                                            
Her sitter jeg ved min pc og kikker ut av vinduet, det er mørkt,vått 
og det blåser, altså høsten er her. Men våre biler står nok godt lagret 
på et tørt og varmt sted. De fleste har nok lagt planer om hva de skal 
gjøre med dem i vinterhalvåret! 

Først får vi beklage at forrige Spilehjul ble meget forsinket til 
dere medlemmer. Vi var ute i god tid, men posten ville det 
annerledes. De brukte nesten 1 måned på å få ut bladet, men 
til slutt gikk det. 
Cab&Co hadde siste tur for året 9.oktober og jeg må bare si at 
det er en glede å konstatere at så mange er med på disse 
onsdagsturene, vi blir flere og flere for hvert år. Vi vil i år ha 
grøtfest for hele familien, og når påmeldingsfristen gikk ut så 
ser det ut til at vi får fullt hus på museet. Årets familiejulebord 
blir som vanlig på Quality Airport Hotel på Sola søndag 
8.desember kl 15, så bare møt opp og lag en flott fest. 
Vi har til neste år laget en jubileumstur til Bornholm, skal si 
det var stor pågang. Turen ble fulltegnet med en gang. 

 

MINNEORD EINAR G. GRANNES 
Det var med sorg vi tok imot budskapet om at Einar G. Grannes var 
død 10.september. Han ble 71 år gammel. 

Einar var en av stifterne av Gammelbilens Venner, og har vært medlem 
i klubben i nærmere 40 år. 

Vår dypeste medfølelse går til hans familie. 

Vi lyser fred over hans minne. 

Styret i Gammelbilens Venner 
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HAFRSFJORDAGEN- SOLA 1.SEPTEMBER 2013 

 

 

4 4 

Årets Hafrsfjord dag var ikke velsignet med noe godt vær. Det 

regnet fra vi startet kl. 11 til vi ga oss rundt kl. 15. Vi ble enige om 

at neste år så skal vi ha det i midten av august, kanskje det er bedre 

vær da. Det var mange som meldte avbud da de så hvordan 

værprognosen var, men vi er takknemlige for alle de som stilte opp. 

Det var et vidt spekter av biler tilstede. Dette treffet er et samarbeid 

mellom flymuseet og diverse motorrelaterte klubber i distriktet. 

Stavanger Brannbilklubb var tilstede med 5 biler. De fikk vist frem 

både lang brannstige og testing av brannslanger (som om det ikke 

kom nok vann ned fra oven). Rutebilhistoriske hadde med seg flere 

busser. Krigsmateriel var det også mye av, her var det telter, 

kanoner og flere biler. Flymuseet hadde også dratt ut flere fly ut på 

plassen utenfor. Arkeologisk Museum hadde lagt en graveplass like 

ved inngangen for å vise noen av funnene fra distriktet Sola Sjø. 

På trass av det dårlige været så hadde Gammelbilens Venner innom 

ca. 40 biler på utstillingen. Her var alt fra Ford T modell til store 

lastebiler. Vi hadde også med oss bibliotek. Opelen til Tor Inge på 

henger bak brannbilen. Per Eiene hadde med seg litt av vårt 

rikholdige delelager og fikk solgt noe. Innendørs i hangaren var det 

salg av skilter etc. fra Kjetil Fuhr. Sola RC klubb hadde også stand 

inne og fikk vist frem en god del av sine radiostyrte fly. 

Publikumsmessig så var det en god del folk innom de 4 timene 

utstillingen varte. Alt i alt en vellykket utstilling. 

Tekst & foto: Odd Arild Sundsteigen 

Tor Stangeland sin flotte Simca 

Vedette fra 1958 

S 

Treffets eldste bil, Tor S. Raugstad sin 

Ford T modell fra 1927 

Trond Furunes sin flotte Daimler 

4 
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Nils Moi måtte foreta justering på eksosanlegget 
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Per har delesalg 

Glade mennesker 

ankommer utstillingen 

Test av brannslanger 

Rutebilhistorisk var også på plass 
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Hjemme bygg. 
 Det er ikke ofte museet på Bråstein kan skilte med  hjemme-bygg .  
Bilen er bygget av en finne som heter Hans Gabrielsen for bruk i teateroppsettinger. Det er helt 
tilbake til 1986 at bilen ble bygget, snart veteran. Den var moderne for sin tid med elektromotor. Den 
må vel betegnes som en kabriolet med svigermorsete. 

Det er Rogaland Teater som eiger bilen og den har vært med i 2 teaterstykker ” Herr Pyntila og 
drengen og Den store fargeslukeren ” 

Odd Arild Sundsteigen og Tor Inge 
Fjermestad prøvesitter bilen 

Teekst ig foto: Kåre G. Sem  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

 

 

         

S 

Ryfylke Veterankjøretøyklubb inviterte 24.august til sitt andre 

Ryfylkeløp. Været var nydelig denne lørdagen og alt lå til rette for at 

dette skulle bli et meget bra arrangement. Som i fjor så var starten 

lagt til aktivitetshuset på Tau. Det var lange rekker av veteranbiler på 

kaien i Stavanger som skulle med Tauferjen, ikke alle kom med første 

ferjen, men tilslutt så kom alle bilene seg over. Vi var rundt 27 biler 

fra vår klubb som stilte til start, av totalt 68 startene (det var såpass 

mange at de gikk tomme for startnummer og kart). Som en ser av 

bildene var det en flott blanding av biler, alt fra gamle brannbiler via 

TS sine lastebiler til moderne veteranbiler. Løypa var vakkert lagt 

opp, vi var innom Kjøllevik, Fiskå over til Bjørheimsvannet for så å ta 

stigningen opp til Hellandsheia. Vi kjørte i retning av Heia (fabelaktig 

utsikt over mot Stavanger) for så å komme ned til sjøen ved 

Solbakken. Mål var aktivitets huset på Tau. Underveis hadde vi vært 

innom 5 poster, de fleste praktiske, men også noen som en måtte bryne 

hjernen med. Ved målgang var det salg av mat og drikke. Løpet gikk i 

et meget naturskjønt område. Siste post på programmet var 

premieutdeling. Vi var jo flinke i fjor hvor Stein Roar Melin tok første 

plassen. Under årets premie-utdeling så stakk Carl Gustav Meling av 

med førsteplassen. Så om det ikke var nok så var det medlemmer av 

GBV som stakk av med både andre- og tredjeplass. Tilslutt vil jeg 

bare gratulere Ryfylke med et flott løp og med en fin ramme rundt. Vi 

gleder oss allerede til neste års løp. 
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Utsikt fra Heia mot Stavanger 

Trafikk ved en av postene 

Co driverene før start 

Oversiktsbilde fra startområdet 



Spilehjulet  
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MINNELØPET 10.AUGUST 2013 

 

 

 

 

MINNELØPET 10.AUGUST 2013 
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Årets minneløp ble arrangert lørdag 10.august. Dette er andre året 

vi har dette løpet. Været var meget bra, sol hele dagen. Rammen 

rundt et løp blir helt annerledes når været er bra. Det var 19 biler 

som stilte til start. Opplegget for årets løp var det samme som i fjor. 

Årets rute gikk over Sviland inn Søredalen og over til Oltedal. Vi 

fortsatte videre inn mot Byrkjedalstunet hvor vi hadde is pause. 

Bilene tok seg fint ut på parkeringen i det flotte været. Fra 

Byrkjedal kjørte vi opp Gloppedalen i et meget vakkert terreng, 

spesielt når sola skinner som den gjorde denne lørdagen. Før vi 

kommer til Vikeså svinger vi av veien og kjørte over heia før vi kom 

ut på E39 ved Søylandskiosken. Deretter bar det i retning Bråstein. 

Som i fjor hadde deltagerne fått utlevert et ark med oppgaver som 

skulle løses underveis. Som vanlig så er det noen oppgaver som er 

enkle, men også noen som er litt verre enn andre. 

Vel ankommet til museet var det tid for kaffe og kaker. Kaker var 

det nok av da vi overtok restlageret etter et selskap kvelden før. Så 

takk til den som satte disse igjen. Etter kaffe pausen var det tid til 

premieutdeling. Førstepremien som er en pokal gikk til 

vinnerteamet i den flott Mercedes 220S Cab med Ole Christian 

Simonsen som fører og Rune Omarstrand som kartleser. Gratulerer 

til premievinnerne. 

Vi vil også neste år arrangere Minneløp i august. Så vi får håpe på 

like fint vær og like mange biler, om ikke flere. Vel møtt! 

  

Nydelige bilder fra Gloppedalsura 

Byrkjedalstunet 

Kaffe og kaker etter løpet 
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En ting er sikkert, bilen måtte ut til folket og 
produseres i mengder, Det ble tilsynelatelse en 
vinn-vinn situasjon. 

på nettet hos Wikipedia, the free encyclopedia  

på nettet hos Wikipedia, the free encyclopedia  

  

Bildesign –en fundering fra en amatør 

 

Hva blir trenden når vi nå går inn i 1950. 

På startstreken merker jeg meg at det er liggende, bred grill som er på moten. 
Ford viser vei. Det samme gjør Nash. Chevrolet er forsiktig. I Europa er det 
like før det blir orden på produksjonen. 

Det skjer store ting i designen litt fremover mot 1954. Dette kommer frem i 
neste nummer av Spilehjulet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tekst: Kåre G. Sem 

Bildene er hentet fra internett 

Ford 1950 modell fortsetter med samme form og kula i grillen. Studebaker vil 
tydeligvis være med å vise sin kreative design.  

Vi går inn i femtiårene med en form som denne Nash 1950 
d ll

Biler i Europa 
 

 

 

 

Chevrolet 1953 er  typisk første halvdel av 
femtiårene

Buick 1950 er 
noe tung i 
fronten.  Her 
starter 
kappløpet om 
det flotteste 
”dollargliset” 

Utover det er 
formen noe 
gammeldags 

Chevrolet 1953 er  typisk for første halvdel 
av femtiårene 

Citrøen fortsetter inn i femtiårene med 
gammel design 

Engelsk Ford Consul 1951 inspirert av Ford 
Amerika. 

 

Opel 1950 
Kapitän 
med 
”facelift” 
av 1949 
modellen 
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En reiseskildring fra Coppa D’oro Delle Dolomiti 2013 
Tekst og foto: Thor Thingbø 

 

 
 
 Valget falt på Dolomittene i Nord Italia.  Dette er et flott område som ligger opp mot Sør Tyrol og er dominert av 

store flotte fjellmassiv hvorav høyeste fjell er Marmolada på 3343 moh.  Jeg er av den oppfatning at fjell er noe man 

kjører rundt og ikke går over og det er heldigvis en rekke flotte veier som går gjennom dype daler og små landsbyer.  

På sørsiden av området er det store daler hvor fruktdyrking er største næringsvei og det er enorme områder med 

kultiverte fruktrær. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Det er mange flotte arrangement for oss 

bilinteresserte rundt omkring i Europa.  Her 

vi bor er vi heldige med gode forbindelser fra 

Sola til de fleste steder.  I år hadde jeg lyst å 

gjøre noe annerledes og se både steder og 

biler jeg ikke hadde sett før. 

Dette billøpet ble første gang arrangert i 1947 og ble 

vunnet av en fører i en Alfa Romeo C2500 1939 

med en snitthastighet på 76 km/t på svingete 

småveier!  Løpene gikk til 1956 og ble mest 

dominert av Ferrari, Alfa Romeo og Mercedes. 

Det er nå tatt opp igjen og løpet har start og målgang 

i Cortina som er mest kjent som vintersportssted, så 

går etappene mellom fjellene og i flott natur til 

Merano hvor det også er overnatting og utstilling av 

bilene på det lokale torget.   

 

Det er kjekt med gamle biler, men hvis man også 

skal ha med andre, som  ikke  har  samme diagnosen 
kan det være nok å se bilene starte eller komme i 

mål og samtidig få en flott kjøretur og andre 

opplevelser underveis.  Man kommer tett på både 

biler og førere og det er en hyggelig stemning i 

området.  Det er ikke så store forholdene, i år var det 

påmeldt 66 biler hvorav mange som vi ikke ser så 

mange av til vanlig. Startkontigenten er 3100 euro så 

det er ikke så mange Skodaer  med.  Mye italiensk 

som bildene viser med  hovedvekt  på 30 – og 50 

tallet.  For en anglofil var det kjekt å se og høre 

1933 Aston Martin Le Mans, 1938 Jaguar SS100, 
men også de italienske 1957 Maserati A6 G, 1954 

Fiat Otto VU Zagato og 1957 Osca 372 FS… 

 

 

 

OSCA 372FS 1957 FRA ARGENTINA! 

 

 ASTON MARTIN LE MANS 1933 
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Jeg fløy via Frankfurt til Verona som er en hyggelig og passelig stor by, mest kjent for opera og balkongen til 

Julie.  Der leide jeg bil og kjørte via Sirmione som er en liten by helt i sør enden av Gardasjøen  med en 

fantastisk beliggenhet på en liten odde.  Videre gikk turen opp langs vestsiden av Gardasjøen og opp til Merano 

som er en hyggelig by med 35.000 innbyggere og som var kjent for sitt gode klima for overklassen som reiste dit 

på kuropphold på 1800 tallet 

Jaguar e-typer og Merc 300 SL og andre hyllevarer skal jeg ikke plage eleverte medlemmer av GBV med.  

Returen gikk nedover på østsiden av Gardasjøen og gjennom et flott landskap.  Kort sagt er dette en fin tur for den 

som også vil ha med seg litt annet enn bare gamle biler eller man reiser på tur med ”noen” som heller vil shoppe 

litt også. Det er ikke noe organisert så man kan selv bestemme hvilken by man vil se bilene i og derved stå fritt til 

å legge opp sitt eget program på resten.  Selve løpet går fra torsdag til lørdag.  Mer info finner du på 

http://coppadorodelledolomiti.it 

 

 

FIAT 508 SPORT GHIA 1932  

 

 

 

 

 

ERMINI 1100 SPORT 1951 

 

 

Bilene kom inn til  Merano om ettermiddagen og ble utstilt på torget og neste dag var det start i  

stadionparken utenfor byen og her er noen smakebiter på bilene: 
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Et besøk på Hedebo Camping i Sæby i Danmark bød 
på en hyggelig overraskelse. Eieren av camping-
plassen, Bent Christensen, er motorsykkelentusiast og 
har samlet gamle motorsykler i flere tiår. Dette ble 
det tilslutt et flott museum av med ca. 140 utstilte 
motorsykler. Samlingen har hovedvekt på italienske 
og britiske motorsykler, men her finnes også japansk, 
amerikansk, tysk og mye annet spennende. 
Årgangene strekker seg fra den eldste som er en 1928 
BSA og opp til 90-tallet. Bent fortalte ivrig om 
samlingen og kjente historien på hver enkelt 
motorsykkel.  Et par biler hadde også fått plass i 
museet, en 1957 Alfa Romeo Giulietta Spider og en 
1956 Alpine Renault A106 Mille Miles. Sistnevnte 
bil har Bent eid siden 1958. Museet hadde også et 
restaureringsverksted hvor flere prosjekter var under 
restaurering. Hedebo Classic MC er absolutt verdt et 
besøk hvis er i Danmark, Sæby ligger like sør for 
Fredrikshavn. Bent er pensjonert og bor i USA i 
vinterhalvåret, så museet er bare åpent om sommeren, 
uten faste åpningstider. Bent åpner et par timer om 
dagen eller etter avtale. 

 

Utstillingsobjektene står tett i lokalet, men likevel oversiktelig. 

 
Samlingen har mest italienske 
og britiske motorsykler. 

 

 

 

Over: Sjelden Alpine Renault 
A106. Denne modellen vant sin 
klasse i Mille Miglia i 1956. 
Til venstre: 1957 Alfa Romeo 
Giulietta Spider 1300 

En av campinggjestene kjørte denne flotte VW Type 1 
Convertible. Det var karosserifirmaet Karmann som 
bygget disse for Volkswagen. 
Alle parsellene på Hedebo Camping har egne navn, merk 
navnet på denne! 
 
                                     Tekst & Foto: Øyvind Flatekvål 
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Jeg kjøpte bilen med feste for bombrikka i vinduet, så 
jeg monterte brikka der. Men 
etter litt tenking kom jeg på at om jeg flytter festet til 
baksiden av speilet, og samtidig lakkerer brikka svart, 
så vil den gå mer i ett med speilet og ikke bli så 
dominerende. 
 
 
 
 
 
 

Bombrikke….........en forbannelse vi ikke kommer utenom 
men det går an å kamuflere den så den ikke er så synlig 

 

 

 

 
Jeg hadde en boks 
med plastmaling fra 
Biltema, så den 
passet jo greit. Ellers 
er vel det meste greit 
av spraylakk, 
greiest med en 
halvblank eller matt 
lakk. 

 

Jeg tok turen innom en 
ESSO stasjon for å få et 
nytt feste med god lim 
på. Disse får man gratis. 

 

Jeg maskerte over 
nummeret på 
brikka, det kan 
være greit å finne 
det igjen. Jeg 
maskerte og på 
baksiden, slik at 
det ikke kom lakk 
inn i brikka. 

Jeg lakket både festet og brikka, i tilfelle brikka er av , så er festet like anonymt. Når lakken var på var det bare å vente til den var tørr. Så 
satte jeg brikka på festet, sjekket hvordan den skulle stå og så rev jeg av dekkpapiret på limen, limte på brikka, og vips så var alt mye bedre. 
Her er resultatet. ( Joda, den er der) 

 

Tekst&Foto: Håkon Dale 

Hvis du har flyttet eller fått ny gate-
adresse er det viktig at du melder fra til 
oss! En del medlemmer som tidligere 
kun hadde postnummer adresse har nå 
fått gateadresse. Da får vi Spilehjulet i 
retur hvis ikke dette ikke er registrert hos 
oss! Også endring av e-post adresse er 
det viktig å melde fra om. Meld fra til 
Per på 95240611 eller på  
post@gammelbilen.no 

Har du fått ny adresse?  
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SKUDEFESTIVALEN 2013 

 
Skudefestivalen arrangeres årlig i Skudeneshavn på sørspissen av Karmøy. I løpet av dagene 3-7.juli var det nærmere 40000 besøkende på 
denne festivalen, hvor det først og fremst er kystkulturen som feires. Skudeneshavn er en by med lange sjøfartstradisjoner, og mye av den 
gamle bebyggelsen er tatt godt vare på. Med kystkultur følger det også med mye fint gammelt håndverk og kunnskap, som trebåtbygging, 
seilmakere, repslaging, tønnemakere mm. En stor samling med gamle, restaurerte båtmotorer sto og tøffet på kaien, og sørget for den rette 
lyden. På årets festival var det også utstilt noen veteranbiler fra Gammelbilens Venner, noe publikum tydeligvis satte pris på. Det var Nils 
Moi som organiserte biler til festivalen. De utstilte bilene var Nils sin 1936 Chevrolet, Otto Hellands 1932 Dodge Eight, og Brynjulf Ergas 
1941 Cadillac. Rutebilhistorisk forening inviterte til rundturer i Skudeneshavn med veteranbuss.  I år hadde festivalen 20 års-jubileum, og et 
fullspekket program med kystkultur, utstillinger, konserter og mye mer.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

BESØK FRA HOLLAND 

Lørdag 3.august fikk Rogaland bilmuseum besøk av en 
gruppe hollendere på gammelbil-tur i Norge. Scandinavian 
Oldtimer Tours arrangerer turer for klassiske biler over hele 
Europa, og har flere turer til Norge hvert år. I fjor var de 
også på besøk på selveste Nasjonal  Motordag. Turen de var 
på denne gangen var en 12-dagers tur opp fjordene på 
vestlandet, og 10 klassiske biler var med. Det var en god 
blanding av biler, fra 1938 MG til nyere Porsche. Gjestene 
likte det de så på museet, vi takker for besøket og ønsker 
dem velkommen igjen! 

God variasjon i årganger og biltyper, fra 
1938 MG, Citröen 2CV, Ford Mustang og 
Mercedes til nyere årgang Porsche

 

Tekst og foto:Øyvind  Flatekvål

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tekst og foto: Øyvind  Flatekvål

 

KONGETREFFET 2013 

Her er noen bilder fra Kongetreffet som Rogaland Amcar Club 
arrangerte i august 

Denne 1956 Cadillacen har Helge og Arnfinn 
Bilstad eid siden 70-tallet.

Richard Ekern fra Lindesnes kom i denne selvbygde 
A-Forden i ekte gammel racingstil. Råtøff! 
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Redaktøren har fått tak i noen postkort, med biler som motiv, hos en antikvitetshandler 
i Oslo. Det øvre bilde viser hva vi kunne oppleve på veien i en periode. Dette bilde er 
tatt etter 1971. På bilde under ser det ut som vi har tilreisende, eller at det har vært et 
firma i Stavanger som har hatt navnet ”Automobilkompaniet” Det ser ut til å være T 
forder og endatil en traktor. På bildet står det 1919 og importør Ingvald Auestad 
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Stavanger Brannbilklubb ble dannet 
etter at noen av oss hadde vært i 
Bergen på brannbiltreff i 2005. 
Brannvesenet Sør-Rogaland hadde 
noen biler som ikke var i beredskap 
pga. alderen og disse var lagret i en 
hangar på Sola. Disse bilene sammen 
med noen andre som sto rundt i 
kommunene danner "stammen" i 
kjøretøyparken. Klubben eier ingen 
av bilene, de eies av de respektive 
kommuner. Kommunene er også 
ansvarlig for husleie og utgifter til 
restaurering av bilene. Klubbens 
medlemmer driver restaurering og 
vedlikehold av bilene, samt at vi 
reiser på brannbiltreff, utstillinger og 
andre arr. 
Klubben har 10-15 medlemmer, derav 
5-6 aktive. Vi flyttet fra Sola til 
Oltedal i 2013. 

Spilehjulets utsendte medarbeider har tatt seg en tur til Oltedal 
hvor Brannbilklubben har fått flotte lokaler til rådighet. 

Klubben er så heldig å ha medlemmer som har lang fartstid 
innen brannfaget, endatil egen billakkerer. 

 

To av klubbens ildsjeler Reidar Fotland og Jan Knutsen har tatt 
matpause ved 1943 mod. Ford GPW. 

 Mann/redskapsbil. Registrert første gang i Norge 1953. . I 
tjeneste ved Gilja brannstasjon fra 1974 til 1989. Etter 
dette var den stasjonert ved Ålgård br. st. til 2013. Eiet av 
Gjesdal kommune og lagret i Oltedal. 

16 

Tekst: Rune Fotland 
og Kåre G. Sem 

Foto: Rune Fotland 
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For tiden er det restaureringen av en 1948 mod. GMC stigebil som har 
topp prioritet. Den har vært i tjeneste ved Stavanger Brannstasjon fra ny til 
ca. 1979. Stige: Magirus, 24+2m.Eies av Stavanger kommune. 

1938 mod. Opel Blitz, Mannskapsbrannbil. 
Stasjonert ved Sandnes br.st fra ny til 1968, da 
den ble stasjonert ved Riska br.st frem til 1980. 
Oppr. bygget ved Carl O. Johansens 
Karosseriverksted, Stavanger. Ombygget flere 
ganger ved Sandnes br.st. Vanntank: 1 400l. 
Frontpumpe: Ruberg. Høytrykkspumpe: 
Seegrawe. 

Forarbeidet til 
lakkering er viktig 
og må gjøres nøye. 
 
Hver karosseridel 
må monteres for 
prøvetillpasning før 
det kan sparkles Det 
viser seg at det 
meste av grillen er 
kommet vekk i  
ryddingen. Kan noen 
tipse oss om en slik 
en, er de        
takknemlige. 

Spilehjulets utsendte medarbeider, her 
til venstre, hjelper  Reidar Fotland med 
prøvepassning av øvre del av grillen 

1950 mod. Volvo, Mannskapsbrannbil. Stasjonert ved 
Ålgård Brannstasjon fra ny til 2004. Bygget hos O. C. 
Axelsens Fabrikker a/s, Flekkefjord 
Vanntank: 800l, Frontpumpe: Albin 
Eiet av Gjesdal kommune og er i original stand. 
 

1960 mod. Chevrolet, Stigebil. Stasjonert ved Stavanger 
Brannstasjon fra ny til ca. 1983og var reservebil frem til ca. 
1998 da stasjonert ved Kvernevik brann stasjon.. 
Stige: Magirus, 25+2m 

Reidar Fotland 
peker og forklarer 
brannteknisk for 
Spilehjulets 
utsendte 
medarbeiders 
assistent Tor Egil 
Pedersen. 

GMC 1948 modell 
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Referat styremøte 8.oktober 2013 
 Gammelbilens Venner/Rogaland Bilmuseum 
 
Tilstede: Åge Svendsen, Odd Arild Sundsteigen, Trond 
Rasmussen, Tor Inge Fjermestad og Gaute Svindland. 
 
Referat forrige styremøte. Ble lest og godkjent. 
Erfaringer treff/løp siden 20.juni 

- Vestlandstreffet Etne/Skånevik, ca 25 biler 
stilte. 

- Sjøorm løpet, 32 biler stilte i dårlig vær. 
- Skudefestivalen, 4 biler stilte. 
- Natobasen, 12 biler stilte. 
- Minneløpet, 19 biler stilte. 
- Ryfylkeløpet, 26 biler stilte. 
- Hafrsfjorddagen, 40 biler stilte. 
- Dekk 1 åpning på Mariero. 
- Veimuseet, 25 biler og 25 mopeder. 

Arrangementer høsten/vinter 2013/14 
- Medlemsmøter, Okt. pro-long smøremidler. Nov. 

Basar. Forslag: Bulkedokteren/micropaint?. 
Nylund bilelektrisk-Svein Magne. NAF, Ole 
Christian.  

- Grøt-fest, 30.nov kl.14.00 50 kr Bilmuseet. 
Påmelding før 15.nov. 

- Julebord, 8.des. ca. Kr. 325,- Ønskelig med runde 
bord. 

 
Delelager – status 
- Fungerer greit. Bedre system nå. 
 
Spilehjulet 
- 3 utgave. Ble levert på postkontoret. Posten finner ikke 
bladene. Info. blir formidlet av Odd Arild. 
Regnskap 
- Vedlegg. 
 
Status museet 

- Skiltet må settes opp. 
- Alle bilene våre skal være kjørbare til våren. 
- Nye biler er snart på plass. 
- Giro skal leveres til personer uten kontanter ved 

inngang. 
 
Jubileum 2014 

- Påmeldingsfrister-Fest 1.mars, frist 20. Jan., 
(gamle biler utenfor).  

- Program-Taler, Presentere klubben, historikk. 
- Underholdning-komiker?, musikk.(Hva har 

hotellet til disp.) 
- Gjester-Hegre bil, invitasjon. Grunnleggerne. 
- Spilehjulet-Jubileumsnummer i løpet av året.  
- Jubileumstur Danmark 2. juli-13 stk. påmeldt. 

Eget info. møte i november for de interesserte. 
- Diverse 

 

LMK nytt 
- Nytt medlemssystem, utsatt. Vi skal inn i systemet før 
jul. 
Ris og ros 
- Tilbakemeldinger fra klubbmedlemmer. 
Eventuelt 

- Neste styremøte 14. Jan.  
- Kanskje åpent i ferier? 

 
 
 

 

Nytt fra styret: 

 Terminliste vinter 2013-14
Her er en terminliste for vinteren 2013-14 over GVs og andre 
lokale arrangementer. Den omfatter også nasjonale arrange-
menter som kan være av interesse for våre medlemmer. Husk 
også at det hver søndag kl. 12-16 hele året er medlemstreff på 
Rogaland Bilmuseum på Bråstein, og i sommerhalvåret er det 
kjøreturer med Cab&Co hver onsdag kl.18:00  

November: 
-26.november: Medlemsmøte Bråstein kl.19:00. Årets utloddning 
med mange fine premier. Info fra styre, kaffi, skjeva og drøs. 
Velkommen! 
-30.november: Grøtfest for hele familien, Bråstein. Påmelding 
på post@gammelbilen.no eller 45416436 innen 15.november. 
  
Desember: 
-8.desember: Julebord på Quality Airport Hotel Sola kl.15:00. Ta 
med familie, barn, barnebarn og venner og kom i julestemning. 
Velkommen! 
 
Januar : 
-28.januar: Medlemsmøte Bråstein kl.19:00. Info fra styre, kaffi, 
skjeva og drøs. Velkommen! 
 
Februar: 
-25.februar: Medlemsmøte Bråstein kl.19:00. Info fra styre, kaffi, 
skjeva og drøs. Velkommen! 
 
Mars:  
-1.mars: Jubileumsfest, Gammelbilens Venner 40 år. Info 
kommer. 
-25.mars: Årsmøte/generalforsamling. Valg av styreverv mm. 
Bråstein kl.19:00. Info fra styre, kaffi, skjeva og drøs. 
Velkommen! 
 
April: 
-29.april: Medlemsmøte Bråstein kl.19:00. Info fra styre, kaffi, 
skjeva og drøs. Velkommen 
 
  
Det tas forbehold om feil datoer og evnt. endringer. Terminlisten 
vil bli oppdatert jevnlig for mest mulig riktig informasjon. Tips 
om treff og arrangementer som bør være med i listen mottas med 
takk. 
Send en mail til: admin@gammelbilen.no 
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Nytt fra styret 

 

 
  

Returadresse: Gammelbilens Venner, 
Postboks 3029 ,  
4095 Stavanger 

JULEBORD SØNDAG 8. DESEMBER KL. 15.00 
 

Igjen inviterer Gammelbilens Venner  til tradisjonelt julebord på 
Quality Hotell på Sola.  

 
Ta med familie og venner, voksne kr. 395,- under 12 år kr. 190,- og under 4 år gratis 
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